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Avantel

Eleicoes fingidas em Portugal
-de Workers Vanguard No. 67, 25 de Abril de

1975

16 DE ABRIL— Desde que o Movimento das Forcas

Armadas (MFA) derrubou a ditadura direitista de

Marcello Caetano em Abril do ano passado, terminando

45 anos de dominacao corporativista em Portugal, ele tern

agido como urn arbitro bonapartista, procurando

equilibrar-se entre f6rcas de classe em competicao, para

prevenir os "excessos" tanto da contra-revolucao quanto

da revolucao. Quando os trabalhadores procuraram tomar

vantagem de sua recem adquirida liberdade, o MFA
quebrou uma onda de greves em Maio-Junho com a

ameaca do uso de tropas contra os trabalhadores dos

correios. Todavia logo depois ele revirou completamente e

nao deixou elementos conservadores proibirem o PC de

participar no primeiro governo provisorio.

Similarmente, em Setembro, oficiais esquerdistas

expulsaram grevistas das instalacoes dos TAP e em seguida

frustraram uma tentativa do presidente general Antonio de

Spinola de mobilizar uma "maioria silenciosa" direitista

para urn golpe de estado vindo de cima. Recentemente

depois de urn "putsch" fracassado tentado por oficiais

spinolistas em 1 1 de Marco, o MFA nacionalizou bancose

companhias de seguro, formou urn "Conselho Supremo da

Revolucao" e simultaneamente reprimiu radicais "in-

disciplinados".

Como o PC, o MFA advoga uma "revolucao

democratica". O programa do MFA e centrado em

revindicates democratico-burguesas classicas tais como:

"liberdade de expressao", "liberdade de associagao",

"direito de assembleia", "liberdade sindical", "abolicao da

censura", "amnistia imediata para todos prisioneiros

politicos" e eleicoes para uma assembleia nacional dentro

de 1 2 meses. Mas para cumprir o seu papel bonapartista, na

pratica o MFA tern limitado severamente os direilos

democraticos, especialmente para esquerdistas e para o

movimento operario.

Dessa maneira sindicatos liderados por oponentes

esquerdistas do regime militar sao sujeitos a intervencoes

do governo e os seus lideres sao presos. Greves sao quase

totalmente proibidas. A censura foi reinstituida Junho

ultimo e jornais de esquerda foram banidos, as vezes por

varias semanas. Manifestacoes de esquerdistas fre-

quentemente sao declaradas ilegais, partidos maoistas tern

sido legalmente desautorizados e seus membros postos em

prisoes.

Como consolacao para os conservadores domesticos e

por causa da pressao imperialista, eleicoes para uma

assembleia constituinte serao realizadas como previsto em

25 de Abril, mas sob condicoes cuidadosamente con-

troladas. Dois grupos maoistas, o MRPP e a AOC, foram

proibidos de participarem nas eleicoes e urn terceiro, a

FEC-M L foi temporariamente suspensa por ter insultado o

MFA. Eleitores que nao apoiam nenhum partido estao

sendo oficialmente encorajados a votar em branco, como

indicacao de apoio ao MFA.
Preocupado com a possibilidade de uma vitoria eleitoral

duma direita-centro hostil, mesmo com todas as

precaucoes, nos primeiros dias deste mes dirigentes do

MFA "institucionalizaram" o seu papel como arbitros

supremos da politica portuguesa. O instrumento para isso

foi urn pacto dado aos partidos legalmente reconhecidos

em 4 de Abril. para "discussao"; que os recipientes tiveram

exactamente 48 horas para responder. Todos os principals

partidos assinaram esse ultimato levemente disfarcado,

embora varios pequenos grupos de esquerda se recusassem

a assina-lo.

De acordo com os termos dessa constituicao de facto,

todos os poderes chave estarao nas maos do Conselho

Supremo da Revolucao. O presidente e simultaneamente

chefe de estado. presidente do conselho revolucionario e

comandante supremo das forcas armadas. Ele pode

nomear o chefe do governo, dissolver o parlamento e

ordenar novas eleicoes com a aprovacao do conselho. O
Conselho Supremo por sua vez, pode impor urn estado de

emergencia, decidir controversias sobre a con-

stitucionalidade de leis e decretar leis.
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Durante o "Periodo dc transicao", que durara de "tres a

cinco anos", todas as leis emitidas pelo parlamento devem

ser aprovadas pelo Conselho Revolucionario para serem

aplicadas. Em todo o caso, os partidos politicos nao terao

nenhum controle sobre assuntos militares e o conselho

deve aprovar os ministros do interior, planeamento

econbmico e defesa.

Na cenmonia da assinatura do pacto "de in-

stitucionalizacao". o presidente general Francisco da Costa

Gomes sumarizou o pensamento por detras desse

movimento quando denunciou "minorias restritas que se

embriagaram com a liberdade e dela abusam em

manifestacoes de anarquia, inoperancia e oportunismos

verbalistas" (Didrio de Noticias, 12 de Abril de 1975). O
prop6sito do pacto, ele sugeriu, e de impedir tais grupos de

perturbar o processo revolucionario, o qual deve se

desenvolver em "paz", "tranquilidade", e "serenidade".

Oficiais e cavalheiros"

Exactamente como no Chile, o estalinista Partido

Comunista (PCP) tenta enganar as massas em acreditar

que socialismo pode ser conseguido seguindo uma "via

pacifica" baseada na alianca com sectores "progressistas"

da burguesia. no caso portugues, o MFA. A "alianca

MFA-povo" tern sido a pedra fundamental da politica do

PCP desde 25 de Abril. O mesmo e verdadeiro do Partido

Socialista ( PS) e dos dois satelites de "esquerda" do bloco

MFA PS PCP. o Movimento de Esquerda Socialista

(MES) e a Frente Socialista Popular (FSP). Todavia a

casta de oficiais burguesa, atraves do MFA ou de mais

jenerais direitistas tern repetidamente suprimido as lutas

da classe operaria e destruira completamente o movimento
operario organizado se necessario para manter a

dominacao capitalista.

Ap6s o sangrento fim da "via chilena para o socialismo"

no golpe de Setembro de 1973, o Kremlin concluiu que a

solucao era uma alianca mais s61ida com os "oficiais

progressistas". O MFA e apresentado pelos estalinistas da
linha moscovita como a resposta aos acontecimentos do
Chile, como uma fortaleza contra o "fascismo". Por seu
lado, membros do Conselho Supremo da Revolucao, como
o "almirante vermelho" Rosa Coutinho, anunciam que
"n6s vamos para o socialismo dentro de tres a cinco anos"
(New York Times. 15 de Abril de 1975).

De qualquer maneira, os lideres do MFA tern sido
incapazes de impedir o aparecimento de repetidas
conspiracoes entre seus amigos oficiais. Elementos contra-
revolucionarios nas forcas armadas burguesas nao podem
ser eliminados simplesmente pela prisao de uma meia diizia

de conspiradores ou mesmo por urn grande saneamento.
As forcas armadas sao o punho fechado da classe
dominante. e a casta de oficiais, como notou Lenin, e ligada
aos exploradores "por milhares de fios". O que e necessario
para destruir a reacao e destruir o exercito capitalista e
substitui-lo por milicias operarias.

Quanto ao "socialismo" e as medidas "anti-
monopolistas" do M FA, nos precisamos apenas considerar
as palavras do presidente Costa Gomes, que explicou na
posse do quarto governo provisorio que, "Criaremos o
clima de confianca e tranquilidade que permitira investir
com risco aceitavel aqueles empresarios dispostos a

distribuir com justica social a riqueza produzida nos

sectores reservados a iniciativa privada" (Didrio de

Noticias, 27 de Marco de 1975).

Capitalistas e reformistas

Os dirigentes estalinistas e social-democratas nao estao

confusos acerca do papel dos militares, mas estao, isso sim,

empenhados na manutencao da dominacao capitalista!

Dessa maneira, o PS fala de uma revolucao socialista

"agora", mas insiste na presenca do partido burgues PPD
(Partido Popular Democratico) no governo de coligacao.

O PCP, na falta de urn companheiro burgues de coligacao,

tern procurado criar seu pr6prio partido "nao-socialista", o

MDP (Movimento Democratico Portugues), paraatrairos

votos da classe media.

Mas o PS e o PCP, apesar da politica pr6-capitalista de

seus dirigentes, sao parte do movimento operario e sujeitos

a pressoes de suas bases. Enquanto que os estalinistas pr6-

Moscou abertamente furaram greves no ano passado,

presentemente eles estao sob pressao da esquerda.

Nao e surpresa que o PCP tenha engendrado a

"suspensao" de grupos maoistas das eleicoes. Entretanto

tambdm apoiou a eliminacao dos direitistas do Partido

Democrata Cristao das eleicoes e pediu a expulsao do PPD
do quarto governo provis6rio. Essa accao, enquanto que

tivesse evidentemente o apoio do Kremlin, trouxe aguda

critica da parte dos partidos comunistas italiano e

espanhol.

Alem disso, recentemente o chefe do PCP, Alvaro

Cunhal, declarou varias vezes que "nas condicoes por-

tuguesas um regime democratico 6 incompativel com o

poder dos monopolios e dos latifundiarios c.portanto,

em Portugal 'nao havera uma democracia burguesa'
"

(Avante, 3 de Abril de 1975). Para evitar que alguem

pudesse pensar que o PC estaria pensando na revolucao

socialista, os estalinistas foram cuidadosos em eliminar

qualquer mencao a ditadura do proletariado do programa

adoptado no congresso especial de Outubro ultimo.

Romper com o MFA!

Desde a publicacao do Manifesto Comunista, os

marxistas tern lutado pela independencia politica da classe

operaria em relacao a burguesia. Esse programa foi

sustentado por Lenin e Trotsky contra os reformistas que

tentaram amarrar o proletariado aos seus exploradores

atraves de "frentes populares", governos de coalicao e

outras formas de colaboracao de classes. Trotsky escreveu

no "Programa de Transicao" (1938) que, "A principal

acusagao que a Quarta Internacional faz contra as

tradicionais organizacoes do proletariado e o fato de que

elas nao desejam se separar do cadaver da burguesia."

Os trabalhadores Portugueses necessitam acima de tudo

de um partido trotskista que lute pelo programa marxista

da independencia politica do proletariado, de maneira a

abrir o caminho para a revolucao socialista. Entretanto a

unica organizacao ostensivamente trotskista participando

nas eleicoes, a Liga Comunista Internacionalista (LCI),

uma seccao simpatizante do chamado "Secretariado

Unificado" de Ernest Mandel & Cia., capitula as

pretensoes "socialistas" do MFA.
Por exemplo. o manifesto eleitoral da LCI publicado em

Janeiro nao menciona o Movimento das Forcas Armadas

nenhuma vez em seis paginas. Muitas revindicates
correctas sao levantadas nesse programa, incluindo certo
mimero de reivindicacoes transicionais (escala movel de
salarios e horas de trabalho, controle operario da
producao, expropriacao da grande industria, comercio e

agricultura, milicias operarias). Chama ate a substituicao

do "actual governo de colaboracao de classes com a

burguesia...". Mas ele nao exige o rompimento com o
MFA, a tarefa crucial em Portugal actualmente. Isso nao e

o resultado de um descuido, mas sim de uma politica

consciente.

Na opiniao da LCI, o MFA nao e uma forca burguesa.

Num relat6rio sobre "A situacao politica actual e a

intervencao da LCI nas eleicoes para a Assembleia
Constituinte" (Luta Proletdria, 14 de Janeiro de 1975,

traduzido em Inprecor, 7 de Fevereiro de 1975) ela escreve

que:

"...os centros de poder politico escapam ao controle

directo da burguesia, ou, melhor. dum qualquer dos seus

partidos. Uma casta militar parece erguer-se acima das
duas classes sociais fundamentals em luta "

Esse documento se refere a uma "casta militar pequeno-
burguesa reformista". Outro exemplo da sua falha em
reconhecer o caracter burgues do MFA foi a resposta da

LCI ao pacto de "institucionalizacao". Como os maoistas,

a LCI se recusou a assina-lo, mas ela explicou sua recusa

pelo fato de que os partidos capitalistas tambem foram
solicitados a assinar e exigiu "a saida dos ministros

capitalistas do Governo" (Didrio de Noticias, 10 de Abril

de 1975). Mas mesmo sem os ministros capitalistas no
fantasma "governo provisorio", o regime permanecera

burgues porque o poder esta nas maos dos militares. Sema
exigencia de rompimento com o MFA, condenacoes

ocasionais da colaboracao de classes sao sem sentido e a

LCI e de facto, como alguns dos maoistas observaram,

apenas uma cauda "esquerda" da ditadura militar

bonapartista.

Um governo operario burgues?

A perola no diadema de capitulacao da LCI e a

transformacao do slogan bolchevista de um governo

operario na reivindicacao de um governo social-democrata

de esquerda de um estado burgues. O manifesto eleitoral de

Janeiro se referia a um ""governo revolucionario dos

trabalhadores... formado por todas as organizacoes

operarias e revolucionarias". Entretanto, referencias a

"revolucionario" foram tiradas como consequencia,

segundo informacdes, de discussoes internas. Num
documento publicado sob o titulo "Bases programaticas da

LCI" (Didrio de Noticias, 12 de Abril de 1975). a LCI
afirma que:

"E por isso que a imposicao de um governo de
trabalhadores no quadro de um Estado capitalista. isto 6,

no quadro da manutencao das relacoes economicas e

sociais capitalistas e de manutencao de um aparelho

politico destinado a perpetua-lo— nao c seniio um
pnmeiro passo no caminho da revolucao proletaria e do
socialismo."

Camaradas da LCI, desde a experiencia da Comuna de

Paris, os marxistas revolucionarios tern compreendido que

o proletariado pode tomar o poder apenas atraves da

destruicao do aparelho de estado burgues. Marx e Engels

escreveram na introducjio de 1872 ao Manifesto Com-
unista que: "Uma coisa em particular foi provada pela

Comuna, viz., que'a classe operaria nao pode simplesmente

apoderar-se do aparelho estatal e maneja-lo para os seus

pr6prios fins'."

Tern havido certa confusao dentro do movimento
marxista acerca do slogan "governo operario" ou "governo
operario e campones". Trotsky escreveu em 1922 que o

slogan e uma "formula algebrica" cuja vantagem e que "ela

atinge mesmo aqueles trabalhadores que ainda nao se

elevaram a id6ia da ditadura do proletariado". "Suas
desvantagens", ele escreveu, "consistem em que ele pode
receber um sentido puramente parlamentar..." ("O
governo operario"). £ exactamente isso o que a LCI fez.

As origens dessa traicao dos principios marxistas e dos
interesses do proletariado sao encontradas nas obras dos
revisionistas pablistas, que romperam com o trotskismo

nos primeiros anos 50 ao negarem a necessidade de um
partido marxista revolucionario independente e ao
imputarem aos traidores estalinistas com a capacidade de

fazer uma revolucao proletaria. Escrevendo sobre o

Programa de Transicao, um dos dirigentes do Secretariado

Unificado (SU), ao qual pertence a LCI, Pierre Frank,

comentou que o SU "reviveu e enriqueceu" os ensinamen-
tos da Internacional Comunista ao usar o slogan de um
governo operario como "uma formula governamental
transicional correspondendo as condicoes organizacionais

e de consciencia das massas num momento dado, e nao
como sinonimo para a ditadura do proletariado" ( Inter-

national Socialist Review, Maio-Junho de 1967, enfase

nossa).

Trotsky rejeitou explicitamente essa concepcao refor-

mista. No Programa de Transicao ele escreveu que os

estalinistas "deram a formula do 'governo dos operarios e

camponeses' um conteudo completamente diferente,

puramente 'democratico', i.e. burgues, contrapondo-o a

ditadura do proletariado. Os leninistas-bolchevistas

rejeitaram resolutamente o slogan 'governo operario e

campones' na versao democratico-burguesa". Logo depois

ele afirmou que o governo operario e campones "e nada
mais que a ditadura do proletariado") ("Conversacoes

sobre o slogan 'governo operario e campones'," Writings

1938-1939).

Por um partido trotskista em Portugal

Hoje em Portugal o PCP e o PS manietam os

trabalhadores combativos, ao aliar-se com a burguesia na

forma do MFA. Se os maoistas nao apoiam o MFA
abertamente, eles sao incapazes de romper claramente com
ele por causa da sua politica estalinista deles. Apesar de

milhares de militantes que se reclamam do socialismo

estarem a esquerda do reformista PCP e terem participado

em lutas concretas que os poem em conflito com o MFA,
eles nao tern um partido marxista revolucionario que os

lidere.

Nos temos, em certas ocasioes, dado apoio critico a

outros partidos operarios. quando um voto para os

candidatos deles, apesar de erros fundamentais e am-
biguidades em seus programas, pode representar um voto

de classe contra a burguesia. No caso de pequenas
tendencias sem base de massas, nos temos dado um tal

apoio critico quando elas combatem activamente contra a

colaboracao de classes. Dessa maneira, nas eleicoes

parlamentares francesas de 1973 a Spartacist League



apoiou candidate* da OCI e da Lutte Ouvriereque se

candidataram contra a frente popular, a Uniao das

Esqucrdas, enquanto que criticamos duramente essas

organizacoes quando apoiaram candidatos do PC e PS (os

partidos operarios da frente popular).

Mas em Portugal, a LCI nao so apoia candidatos do

PCP (e tambem da FSP e MES) naqueles distritos onde

nao tern candidatos. mas falha completamente em

apresentar urn polo classista de oposicao ao MFA. Ela

interpreta falsamente as tentativas do MFA de ter urn

papel bonapartista quando ela coloca os "oficiais

progressistas" fora do campo burgues. Umcomunicadoda

LCI em 1 5 de Fevereiro declara mesmo que, "O movimento

operario... deve oferecer a esses 'oficiais progressistas' as

possibilidades efectivas dc.acelerar a sua adesao ao

combate da classe operaria" ( Combate Operario, Marco de

1975).

Ao reivindicar explicitamente urn "governo operario" do

estado burgues. e ao nao exigir um rompimento com o

MFA, a LCI adopta com efeito uma concepcao da

revolucao em "dois estagios" que nao e fundamentalmente

diferente da dos estalinistas. £ significativo que o PCP
durante varias semanas tern exigido a expulsao do PPD do

governo provis6rio (o que nao deixaria nenhum partido

burgues no "governo"). Isso nao afectou nem por um
minuto a sua alianca com o M FA, a pedra fundamental da

politica actual do PC em Portugal.

Portanto a Spartacist League nao da nenhum apoio

eleitoral a LCI, enquanto que chama os militantes da LCI

(e os militantes de outras organizacoes ostensivamente

revolucionarias) a que lutem por uma politica marxista de

independencia politica da classe operaria. A construcaode

um partido trotskista autentico em Portugal, no curso da

luta para o reforjamento da Quarta Internacional, e a

condicao necessaria para uma revolucao proletaria bem

sucedida e a criacao de um verdadeiro governo operario,

um regime baseado no governo democratico dos sovietes

operarios.

Extrema
sonda o ambiente nas eleicoes
—de Workers Vanguard No. 107, 30 de Abrll de

1976

A conspiracdo de Spinola desmascarada

27 DE ABRIL—As eleicdes legislativas de Domingo tern

sido geralmente interpretadas como um empate pelos

meios de informacad imperialistas. Enquanto que os

partidos mais direitistas aumentaram a sua percentagem

eleitoral em relacad as eleicdes para a Assembleia

Constituinte em 25 de Abril do ano passado, a linha

divis6ria entre os partidos operarios refprmistas (PC e PS)

e os partidos burgueses permaneceu praticamente inaltera-

da. Segundo os comentadores liberals, tudo se conjugava

para que se viesse a assistir a arduas negociacoes entre

faccdes militares com vista as pr6ximas eleicdes presiden-

ciais de Junho.

Porem, a indecisao dos resultados das eleicoes parla-

mentares na verdade representou um recuo para as forcas

virulentamente anti-comunistas da reaccao capitalista, que

esperavam alcancar ganhos de monta, conseguindo uma
maioria de direita. Desde a derrota da revolta dos para-

quedistas em 25 de Novembro ate agora, a direita tern

estado na ofensiva. Generais defensores da hierarquia

disciplinar prenderam oficiais esquerdistas e dissolveram

assembleias.de unidade, numerosasantigaspersonalidades

da ditadura de Salazar/ Caetano surgiram de novo a luz do

dia e o clandestino Exercito de Libertacao Portugues

(ELP) prosseguiu em sua campanha de terror bombista

contra a esquerda.

Achando-se na impossibilidade de cobrir com a capa de

uma maioria eleitoral o seu esforco para aniquilar os

embrides de dualidade de poder e acabar com a situacao

pre-revolucionaria que prevalece em Portugal desde a

queda de Caetano ha dois anos, as forcas contra-

revolucionarias voltar-se-ao cada vez mais para metodos

menos subtis. Neste sentido existe uma similitude com as

eleicoes parlamentares chilenas de Marco de 1973: incapaz

de obter a maioria de dois tercos que impugnaria Allende, a

CIA avancou com o seu programa de "desestabilizacao" e

os conspiradores militares comecaram elaborando serios

pianos cuja consulsao sangrenta se deu em 1 1 de Setembro.

Os trabalhadores Portugueses, sob a direccao traidora de

social-democratas e estalinistas, tern vindo a recuar ha ja

varios meses. Mas apesar das profundas expurgas na dita

"esquerda militar", o proletariado nao sofreu uma derrota

decisiva e desmoralizante. Ainda ha uma chance de criar

orgaos sovieticas de poder operario para deter a escalada

da direita e vibrar um golpe mortal a reaccao, atraves da

revolucao socialista.

No entanto o tempo urge, e as ilusoes reformistas (junto

com o seu reflexo, o "putschismo" aventureirista) continu-

am sendo dominantes. Sem uma direccao revolucionaria

trotskista, os operarios conscientes dacintura industrial de

Lisboa e os trabalhadores agricolas militantes do "Alentejo

vermelho" poderao enfrentar a sorte dos seus irmaos e

irmas de classe chilenos. A bomba que o ELP colocou na

embaixada de Cuba na vespera das eleicoes e um aviso

muito claro....

Cretinismo parlamentarista

A despeito de inumeras provas de que o MFA desde o

inicio contava entre os seus membros muitos oficiais que

Antbnio Spinola wv Photo Ant6nio Ramalho Eanes e*p«*»° Jaime Neves
m
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estavam preparados para actuar como a quinta coluna das

forcas salazaristas, os estalinistas e social-democratas

continuam a jurar lealdade ao "democratico" corpo de

oficiais. Tanto Alvaro Cunhal como Mario Soares

indicaram apoiar a ideia de ter um dirigente militar como
candidato a presidencia nas eleicdes de Junho. Apoiam
alem disso a actual constituic&o e assinaram o ano passado

um pacto garantindo ao exercito capitalista o direito de

veto em todas as questdes importantes durante um
"periodo de transicio" de varios anos. No conjunto, os dois

maiores partidos reformistas obtiveram cerca de 50 por

cento dos votos (35 por cento para o PS e 14,6 por cento

para o PC).

Ao longo da campanha, Soares centrou a sua propagan-

da na promessa de governar s6zinho ou passar a oposicao.

Ja que todos os govemos de coligacao dos ultimos dois

anos foram manifestamente instaveis, argumentava o

dirigente do PS, um governo minoritario do Partido

Socialista asseguraria a estabilidade e assim evitaria que a

classe media derivasse para a direita. Para se certificar de

que sua mensagem seria bem compreendida, Soares propos

tambem corrigir os "erros" e os "excessos" da reforma

agraria—isto e, enviar o exercito para expulsar os

trabalhadores agricolas das terras que estes occuparam. E

ainda com mais Snfase: "A primeiria coisa que tern de ser

dita ao povo portugues, e nos socialistas dizemo-lo, e que

n3o havera mais nacionalizacoes" (in New York Times, 3

de Abril).

O Partido Comunista tambem jogou no tema da

"estabilidade" e "moderacao". A sua palavra de ordem era

de "governo de esquerda" do PC e do PS, excluindo o

partido burgugs PPD, cujo dirigente Sa Carneiro havia

feito prova do seu sangrento anti-comunismo nos ultimos

meses. Enquanto um tal "governo de esquerda" consistiria

s6mente dos dois maiores partidos operarios, Cunhal &
Cia. fisseram tudo para evidenciar que aceitavam a

legalidade capitalista e que estavam dispostos a trabalhar

em alianca com (ou melhor, sob as ordens de) os generais.

O PC anunciou uma "tregua social" para o periodo

eleitoral, ou seja, anulou as greves.

Durante o ultimo Ver5o e Outono, o PS alinhou com a

ala direita do MFA, a fim de eliminar todas as milicias

operarias, comissoes de trabalhadores, comites de solda-

dos, etc., que se nao subordinassem ao estado burgues. O
PC tentou canalizar greves militantes e a agitacao nas

unidades militares esquerdistas, apelando au regresso do

"Quinto Governo" encabecado pelo general Vasco Go-

ncalves. Agora, com a direita na ofensiva, o PS e PC
aproximaram-se.

De qualquer forma, um governo PS apoiado pelo PC, ou

mesmo um governo PS-PC nada tern a ver com a unidade

revolucionaria do proletariado em torno de um programa

de classe; isto de forma alguma marcaria uma ruptura com
a sua politica de colaboracao de classes. De facto, ambos
estes partidos continuam fazendo parte do governo de

frente popular encabecado por Pinheiro de Azevedo e

prometem fielmente prosseguir esta politica no future

Estes partidos operarios burgueses representam o maior

obstaculo no caminho de uma defesa vitoriosa contra a

ofensiva de direita; as suas ilusoes parlamentaristas e

submissao aos oficiais "democraticos" desarmam politica-

mente os trabalhadores face a um inimigo de classe que nao

recuara perante nada. S6 unindo as numerosas comissoes

de trabalhadores, comissoes de moradores, comites de

soldados e outras organizacoes de massa dos trabalhadores

num soviete representative, com representantes democrati-

camente eleitos e revogaveis a qualquer momento, e

forjando um partido trotskista para dirigir os sovietes pode

o proletariado portugues prover-se de uma arma organi-

zativa capaz de esmagar a reaccao.



Nao ha escolha nas presidenciais

Candidate das forpas armadas

ameapa os trabalhadores

Portugueses
-de Workers Vanguard No. 112, 4 de Junho de

1975

M) DE MAIO Desde as inconcludentes eleicoes

parlamentares. ha urn mfes, asaten$6esvoltaram-separaas

pr6ximas eleicoes para a presidencia da republica. Ao

terminar o prazo, a meia-noite de Sabado. cinco

candidatos. incluindo trfcs alias patentes militares. haviam

apresentado as suas candidaturas. Urn deles, porem, o

general Antonio Ramalho Eanes, tern virtualmente

assegurada a vict6ria nas eleicoes de 27 de Junho.

Fortemente apoiado pelas forcas tanto do centro como da

direita e pelo grosso do corpo de oficiais.

\s eleicoes legislativas de Abril tinham sido vistas pelos

rcaccionarios locais e imperialistas estrangeiros como uma

oportunidade de apoiar os generais de linha dura, agora em

ascendencia. atrav6s da eleicao de uma maioria de direita

para o parlamento. Assim reforcadas. as forcas anti-

comunistas poderiam ensaiar uma prova de forca com os

trabalhadores mais conscientes e os resquicios da dita

"csqucrda militar" em nome da estabilizacao da

democracia. Mas se os partidos da direita viram aumentar

ds seus \otos comparativamente as eleicoes para a

assembleia constituinte ha urn ano atras. estiveram no

entanto longc de obter a maioria e o total de todos os

partidos operarios em conjunto foi de 53 por cento. Os

arquitetos da contra-revolucao esperavam "marginalizar"

o Partido Comunista; em vez disso o PCP aumentou a sua

base eleitoral e manteve o predominio na "cintura

vermelha" ao sul de Lisboa.

I )es\ lada por esta demonstracao de forca de esquerda a

burguesi.i redirigiu os seus esforcos no sentido de

seleeionar um "homem a cavalo" apropnado as I undoes de

Bonaparte em vista da neeessaria ofensiva eontra o

movimento opcrario. \c\\ )ork limes (X de Maio).

estendendo a perspeeti\a da elasse dominante a populacao

inteira. deelara\a: "Apos 50 anos de rigida ditadura de

dirieta e dois anos de revolucao romantiea. os Portugueses

estao mais uma \e/ buseando uma direcao lirme".

SUudosos do Prineipe Filipe no seeulo XV. os pontifices

imperialistas relenam um obser\ador lisboeta como tendo

dito: "\ ste pais preeisa de um navegador. algucm que lirme

navio e Ihe de uma direcao". O laeto de o pais estar

"prolundamentc dividido sem uma clara maioria

governamental". disseo Times, explicava a"preocupacaoa
\olta da eseolha de um lorte eandidato presideneial".

Antonio Ramalho Eanes

Primeiramente a burguesia esperou avancar um
"eandidato de unidade militar"; transtormando a eleicao

num plesbicito. com um general ou almirante apoiado por

todos os grandes partidos, o seu braco armado podia entao

ser retratado como representando "todos os Portugueses".

Os dirigentes do actual "sexto governo" de centro-direita, o

presidente general Francisco da Costa Gomes e o primeiro-

ministro almirante Jose Pinheiro de Azevedo, logo foram

postos de parte como demasiado esquerdistas. Ultra-

reaccionarios aventaram entao o nome do antigo general

Kaulza de Arriaga, um "duro" salazarista notorio pelas

brutais taticas militares que empregou contra asguerrilhas

da Frelimo em Mocambique. No entanto. este carniceiro

de inspiracao fascista teria provocado uma irresistivel

reaccao por parte dos trabalhadores, socialistas e

comunistas unidos contra ele; ele nao possuia um disfarce

suficientemente protetor para ser presidenciavel no

Portugal "revolucionario". Embora ainda no activo

(diferentemente de Kaulza de Arriaga, ha muito depurado

do exercito) dois outros homens-fortes em potencial. o

chefe do estado-maior da forca aerea Morais da Silva e o

comandante da regiao militar do norte, Pires Veloso,

mostraram-se igualmente inadequados, sendo por demais

associados ao antigo presidente general Antonio de

Spinola. o aspirante portugues a Pinochet.

O "general que se esconde por detras de oculos
escuros"

Assim. todos os olhares se voltaram eventualmente para

o cerebro do golpe de 25 de Novembro dos direitistas

"oficiais operacionais". o chefe de estado-maior do

exercito, Eanes. Numa sondagem a opiniao publica Eanes

foi considerado o primeiro entre todos os candidatos pela

sua "autoridade" e "firmeza" embora perdendo para

Pinheiro de Azevedo em popularidade (E.xpresso. 8 de

Maio). Politicamente uma direitista convicto, o chefe do

estado-maior do exercito e um homem de poucas palavras,

tendo dado uma so entrevista desde que se tornou uma
figura proeminente no Outono. Sendo desta forma tao

pcrigoso quanto Pires Veloso ou Morais da Silva, Eanes

ainda nao alcancou notoriedade e pode apresentar-se como
homem do centro com conviccoes "democraticas" ou

mesmo "socialistas".

Mas quern e o antigo tenente-coronel (agora promovido

a general de quatro estrelas em reconhecimento pelos seus

servicos na repressao dos paraquedistas rebeldes) que se

esconde por detras de uns oculos escuros? Durante a

ditadura salazarista, Eanes, um oficial de carreira,

participou extensivamente nas guerras coloniais, tendo

servido tres anos em Mocambique. dois na Guine-Bissau e

em Angola durante 1974, onde se encontrava aquando da

"revolucao dos cravos" de 25 de Abril ( Vanguartia

Operariu. 1 9 de Maio 1 976). Eanes foi director de

programas da RTP. posicao na qual por tluas vezes

colaborou em tentativas de "putsch" de Spinola.

No primeiro caso, em 28 de Setembro de 1974, num
momento decisivo em que as estates de Radio e TV
estavam sendo guardadadas por tropas do COPCON,
Eanes apareceu as 3 da manna nos estudios como
"representante do Presidente da Republica" (Spinola).

colocando os meios de comunicacao sob controlo militar

(Vozdo Povo. 1 8 de Maio 1 976). Entretanto, Spinola havia

sequestrado Otelo Saraiva de Carvalho, comandante da

COPCON. no palacio presidencial. Apos os seus pianos

terem sido frustados, o general de monoculo, Spinola,

renunciou ao cargo de presidente e varios dos seus

comparsas (coronel Firmino Miguel, general Galvao de

Melo e outros) foram eliminados. Mas Eanes foi deixado

no lugar. e quando elementos spinolistas de forga aerea

intentaram novo golpe em II de Marco 1975, Eanes

assegurou-se que a televisao e radio ficariam silenciosas,

deixando assim as milicias civis esquerdistas sem noticias

sobre os acontecimentos ate que os trabalhadores da Radio

Renascenca abandonaram a greve e reabriram a esta^ao

emissora sob seu controlo. Desta vez, em seguida a derrota

dos golpistas. Eanes foi forgado a renunciar.

Mas o mais notavel servico que o futuro presidente

prestou a reaccao capitalista foi a operacao de 25 de

Novembro que ele planeou baseando-se apenas no

regimento de comandos encabecado por outro oficial

direitista. Jaime Neves. Enquanto que isto foi descrito

pelos orgaos de informacao burgueses como um golpe

esquerdista falhado. a realidade foi bem diferente (ver

"Lisbon Under Siege", WV No. 88, 5 de Dezembro I975

para uma reportagem detalhada). O Newsweek de 8 de

Dezembro deu uma boa descricao de como o alto-

comando. capitalizando uma confusa revolta nascasernas,

conseguiu desativar as unidades militares esquerdistas da

capital:

"Assim fazendo. todavia. os esquerdistas jogaram a favor

dos 'Nove'—um grupo de moderados no Conselho da

Revolucao. Alarmados pela continua tendencia em
direcao a anarquia em Portugal—e pela possibilidade de

uma tentativa, comunista ou radical, de derrubar o
governo. os Nove e os seus apoios tinham montado uma
armadilha. Numa serie de discretas inspecoes militares

durante o mes passado. um prometedor tenente-coronel de

40 anos de idade chamado Antonio Ramalho Eanes

verificou quais as unidades decididamente lealistas e

estudou a logistica da sua rapida deslocacao ate a capital.

Na semana passada. quando os esquerdistas atacaram,

Eanes e a sua equipa reponderam com um brio e eficiencia

que esmagaram o pretenso golpe, deram ao governo um
novo controlo de facto do poder e iniciaram uma serie de

prisoes c purgas que privaram os extremistas de muitos

herois e simples soldados."

Ao mesmo tempo que mantem a ficcao de "golpe

esquerdista" usada pela direita como um pretexto para o

seu proprio golpe, a reportagem do Newsweek e enganado-

ra num outro aspecto: Eanes nao era membro do "grupo

dos Nove". Os oficiais "moderados" liderados pelo major

Melo Antunes, ideologo do defunto Movimento das

Forcas Armadas, alinharam com a ofensiva, mas foram

oficiais "operacionais" direitistas e em primeiro lugar o

antes (?) spinolista Eanes que a conduziram.

Nao e pois surpreendente que Spinola aponte Eanes

como um dos seus na famosa conversa com o jornalista

alemao Gunther Wallraff publicada na revista Stern do

mes passado. A nossa breve resenha do seu passado deve

ser suficiente para demonstrar que o general de boca

fechada e mais sinistro que a imagem "democratica" dele

projectada para efeitos de campanha eleitoral.

Capturando' Eanes

Os porta-vozes do imperialismo logo declararam que a

candidatura de Eanes era do seu agrado. O Christian

Science Monitor (4 de Maio), geralmente um interprete fiel

das posicoes do Departamento de Estado americano.



louxou seu "sucesso na restauracao da discipline num

exereito em que demasiada revolucao tinha levado a que

nenhum oficial pudesse sequel eslar seguro que as suas

ordens seriam eumpndas sem uma discussao generaliza-

da". Em Lisboa o reaccionario CDS e o**liberar PPD
anunciaram o seu apoioa Eanes. tendo o dirigente doCDS
Freitas do Amaral declarado que >> chefc de estado-maior

do exereito correspondia ao candidate "ideal" do seu

partido. O unico obstaculo parecia ser a dificuldade de

encontrar urn sucessor para seu cargo que pudesse

manter a coesao: o nome do antigo ajudante de Spinola.

Firmino Miguel (assistentede Eanes em 25 de Novembro).

foi mencionado para este posto. Por esta altura. eontudo.

toda a esquerda comecou a agitar-se nervosamente a \ olta

do seu preferido homem-forte para a eleicao. O primeiro-

ministro Azevedo anunciou a sua propria e "irrevoga\cl"

candidatura tao logo o CDS deu o seu apoio a Eanes. O
Partido Socialista—com 33 por cento do voto popular em
25 de Abril e 1 14 em 242 deputados, tornando-o o maior

partido do pais e essencial a qualquer governo com uma
s61ida base parlamentar—hesitou, temendo que Eanes

houvesse sido "capturado" pela direita. Mas ap6s

discussoes com o comandante do exereito, o secretario-

geral do PS, Ma'rio Soares, declarou-se a favor de Eanes

proclamando que ele interpretaria a nova constituicao

"socialista" duma forma "progressista" apesar da sua

reputacao conservadora.

Logo em seguida Eanes declarou que se fosse eleito.

"chamaria o secretario geral do Partido Socialista a formar

governo" (International Herald Tribune, 14 de Maio).

Embora o candidato a presidencia nao especificasse

condicoes. ha fortes rumores de que parte do que foi

acordado incluia o seu apoio a um governo minoritario do
PS. Parou-se igualmente de falar em nomear Firmino

Miguel para chefe do estado-maior do exereito, e alguns

dias mais tarde Eanes deu uma longa entrevista sublinhan-

do os "objectivos socialjstas" da Constituicao, defendendo

a "participacao das classes trabalhadoras e dassuas

organizacoes na definicao, controlo e execucao de todas as

grandes medidas economicas e sociais" (Expresso, 29 de

Maio). Fora Eanes "recapturado" por Soares?

Na verdade o general estava por certo muito mais

mteressado noutros aspectos da Constituicjjo que nao a sua

proteccao de nacionalizagoes ja levadas a cabo (muito

aquem do socialismo em todo o caso). Numa conferencia

de imprensa, alguns dias atras, Eanes insistiu nos seus

objectivos como"seguranca, tranquilidade, pazeliberdade

para todos os Portugueses" e referiu como precondicao
para os alcancar "estabilidade nas fabricas, escolas,

escritorios e campos" (Gazeta da Semana, 20 de Maio).

Como tal "estabilidade" sera alcancada pode ser avaliado

por suas "reformas" no exereito (onde todas as assembleias

de unidade foram eliminadas) e seus poderes de acordo
com a Constituicao. Segundo este documento, o presidente

e simultaneamente comandante-em-chefe das forcas

armadas, chefe do Conselho da Revolucao, tern o poderde
nomear o primeiro-ministro e e a unica pessoa com
autoridade para dissolver a assembleia legislativa (artigos

136-141). Pode tambem declarar o estado de sitio ou
emergencia (sob os quais o parlamento nao precisa ser

eonsultado sobre coisa alguma por 30 dias) e vetar

legislacao. So quando rejeitadas por tres vezes mocoes de
confianca num primeiro-ministro designado pelo presi-

dente pode o legislative rejeitar a sua nomeacao.

Dispondo de tao largos poderes o presidente Fanes

poderia lacilmente impor o governo minoritario |>s

desejado por Soares (o PCP teria de formar um solido

bloco com a direita virulentamente anti-comunista para o

derrubar). O "leader" do PS, por sua vez. tornou claroque

continua seguindo o mesmo programa que no ano passado

quando pediu a extirpacao de todas as comissoes de

trabalhadores que "pretendem ser um 'poder paralelo' ao

aparelho politico-administrativo do estado" e o desarma-

mento de todas as milicias operarias. Agora, diz Soares, "e

necessdrio explicar a classe operaria e aos dirigentes

sindicais que tern de limitar as suas reinvindicacoes de

forma realista" (/I Lata. 29 de Abril). Assim o cenario esta

preparado para a repeticao dos confrontos do Outono

passado. quando o PS alinhou com as mais infames forcas

da reaccao eapitalista contra o PCP e sobretudo contra as

comissoes de trabalhadores e comites de soldados. numa

ofensiva determinada a reforcar o estado eapitalista

esmagando quaisquer embrioes de duplo poder. No Verao

e Outono as unidades e oficiais esquerdistas foram os alvos

principais: desta vez sao os proprios trabalhadores

directamente ameacados.

Estara Soares conscientemente enleudado a uma tal

alianca contra-revolucionaria com a reacgao interna e

imperialista? Nao sao apenas as suas accoes que o provam.

Num recente livro (Portugal: Quelle Revolution.') da

correspondente de Le Monde Dominique Pouchin, e

atribuido ao dirigente do PS o seguinte dialogo:

"Pouchin: . . . Estaria pronto a lutar ao lado dos acti\ isias

do ELP [Exereito de Libertacao Portugues. um grupo
lascista-terrorista. ligado a Spinola] contra os simpati/-

antes da democracia popular'.'

Soares: Felizmente o problema nao se poe. dado que as

pessoas do ELP estao na clandestinidade ou deizaram o

pais. Mas se os comunistas houvessem tornado o poder
essa alianca teria certamente sido reali/ada."

O "marxista" social-democrata que alinha com a contra-

revolugao nao e o unico reformista a apoiar o companheiro
de Spinola e autor do golpe direitista de 25 de Novembro.
O violentamente anti-sovietico Partido Comunista de

Portugal Marxista-Leninista (PCP-ML) e a sua frente, a

Alianca Operaraio-Camponesa (AOC), tambem apoia

Eanes. tal como o Movimento Reorgani/ativo do Partido

do Proletariado (MRPP). Estes maoistas delirantes

procuram demonstrar por todos os meios que estao em
concordancia com a actual linha de Pequim de que o

"social-imperialismo sovietico" e o perigo principal no

mundo de hoje. Assim o MRPP rompeu no I memo
passado com o Partido Socialista depois de ir a reboque
dele durante meses, queixando-se de que Soares se tornara

conciliatory em relacao ao PCP. Anunciando o apoio do
seu partido a Eanes. o dirigente do MRPP Arnaldo Matos
declarou recentemente que o seu partido teria prelerido
uma maioria parlamentar PPD-CDS a maioria PS-PCP.

O "militar sem medo" torna-se Robin Hood
A dita "extrema-esquerda" portuguesa, uma frouxa

coligacao de maoistas "suaves". sindicalistas e social-
democratas de esquerda que no Outono passado I ormaram
a Frentede Unidade Revolucionaria" (FUR) junto como
PCP e seus satelites, nao aprendeu evidentemente coisa
alguma com o fiasco do 25 de Novembro. Tendo

aconselhado os "oficiais revolucionarios" do COPCON
durante meses, cairam numa caotica propaganda "insurre-
cionalista" apenas para se encontrarem totalmente
abandonados quando Eanes & Cia. atacaram para
esmagar a esquerda militar. Enquanto os comandos de
Jaime Neves passeavam por Lisboa desarmando guarnicao
apas guarnicao. o comandante do COPCON. general
Saraiva de Carvalho, aparecia na TV com Costa Gomes
quando este anunciou o estado de sitio proibindo todas as
manifestacoes. Grupos como o Partido Revolucionariodo
Proletariado (PRP), que haviam previamente louvado o
general "revolucionario" como sendo um "militar que
avanga sem medo" parecem agora dispostos a repetir a sua
anterior capitulacao perante o MFA burgues e os
demagogicos oficiais com palavreado de esquerda apoian-
do Otelo para presidente. Tendo avisado os trabalhadores
para que nao fossem desviados pelas eleicoes burguesas em
Marco e Abril, advogando a abstencao, estes castristas-
sindicalistas voltam-se de repente para os desviarem ele's

proprios. entoando canticos ao general (desde entao
despromovido a major) que os abandonou em 25 de
Novembro!

Combate Socialista

Sao acompanhados pela maoista Uniao Democratica*
Popular, uma frente eleitoral do Partido Comunista
Portugues-Reconstruido (PCP-R), que no Outono passa-
do ia a reboque do PCP pro-Moscovo. Tendo realizado

uma serie de fusoes com outros grupos maoistas, o PCP-R
tentou recentemente.com sucesso.obtero favor de Pequim
(foi oficialmente reconhecido pela Albania em Marco)

atraves de uma mudanca de linha no sentido dc declarar
que o Partido Comunista c agora o immigo principal. Mas
laltando-lhe estomago para alinhar abertamente com os

spinolistas, a UDP optou em vez disso pelo "revoluciona-
rio" anti-comunista Carvalho.

Com o seu faro habitual. Otelo Saraiva de Carvalho
iniciou a sua campanha com um comboio dramatico de
Lisboa ao Porto. Mas a despeito das carruagens decoradas
com bandeiras vermelhas. uma conferencia de imprensa na
ultima semana mostrou que ele tambem nao alterara a sua
actuacao politica. Anunciando que a sua candidatura e

"nao-partidaria" (embora apoiada pela UDP, PRP. MESe
FSP). o major louvou os "generosos militares" e relembrou
saudosisticamente as "enormes possibilidades da alianca
povo-MFA". Contendo algumas palavras sobre a defesa
dos trabalhadores, um ponto-chave do seu programa era
"melhorar as condicoes de vida e a unidade edisciplina das
Forcas Armadas ao servigo do povo portugues e nao
contra ele". Incapaz de cortar com o corpo de oficiais do
exereito eapitalista. Carvalho simplesmente ata seus
adeptos ao estado burgues.

Sempre evasivo perante qualquer questao importante.
Carvalho superou-se quando em sua conferencia Ihe foi

perguntado se era marxista. Sua resposta: "Considero
essencial para a revolucao o sentimento do que e necessario
fazer pelo povo." Como o jornalista continuasse tentando
conseguir uma resposta, perguntando se o major seria

talvez motivado por um apelo messianico. Carvalho
alirmou: "Digamos mais romantismo. mais proximo de
Robin Hood. .

."!

Um candidato nao-candidato

Neste ano de eleicoes presidenciais americanas. os
jornais especulam sobre aquele curioso fenomeno eleitoral

burgues, o nao-candidato candidato. tal como Hubert
Humphrey. Negando duma maneira mimosa estao-se
candidatando, o "nao-candidato" esta sempre pronto para
destacar-se. Em Portugal, hoje, passa-se um fenomeno
oposto, ou seja, um candidato declarado (arranjado a
ultima hora) que de facto nao e um candidato. Como
poderiam esperar os estudiosos da politica estalinista,

trata-se do candidato do Partido Comunista, Octavio
Pato.

O PCP declarara repetidamente que considerava
desejavel que o presidente fosse militar. Incapaz de
conseguir apoio para os seus preferidos, Vasco Goncalves
(primeiro-ministro do "quinto governo" dominado pelo
PCP) e Costa Gomes, ou mesmo para Pinheiro de
Azevedo, ele predispunha-se a considerar a hipotese Eanes.
Mas o caracter marcadamente direitista dos apoios de
Eanes tornou virtualmente impossivel ao PCP impingi-lo
aos seus militantes. Este problema tornou-se duplamente
dificil quando foi lancada a candidatura de Otelo. que
poderia atrair a base do PCP e certamente atrairia os seus
simpatizantes. O £CP tambem temia apoiar Azevedo ou
Costa Gomes contra Eanes ja que (a) eles seriam de
qualquer forma derrotados. demostrando assim a limitada
influencia do partido; e (b) isso dividiria mtidamente o
corpo de oficiais cuja unidade (isto e. "unidade" com os
spinolistas) ele procura preservar.

Por isso o PCP designoU o seu "numero dois" para
candidato pro-forma simplesmente como compasso de



cspera. facto de estar aprescntando urn candidate

"indcpcndente" de lorma nenhuma marca o abandono da

sua politica de colaboracao com os oficiais "progressistas

c forcas burguesas. () PCP continua tendo ministros no

<jo\ernoburgues del rente popular chehado pelo almirante

A/evedo. Da mesma forma, assinara, no micio da

Primavera. um pacto reafirmando a sua assmatura de urn

documento similar no ano transacto, qual garantia que

durante um "periodo de transicao" indefimdo todas as

questoes politicas relevantes seriam deixadas adecisaodos

generais. na lorma do Conselho da Revolucao.

Para sublmhar este facto, na conferencia de imprensa

anunciatona da candidatura de Pato. o secretario geral do

PCP Aharo Cunhal anunciou que havia visitado Eanes

para inlormar da decisao. c para deixar bem claro que

esta candidatura nao era dingida contra o chefe do estado-

maior. A declaracao do PCP insistia uma \ez mais nas

"vantagens de o Presidente da Republica ser um

militar". mas acrescentava que dada a "complexidade da

situacao e a falta de clare/a que as posicoes de partidos

reaccionarios introduzem no processo, o CC do PCP

resolveu nao apoiar. no actual momento. qualquer

candidatura militar. semprejuizo doapoio que passu vira

dar a um militar que venha a ser eleiio Presidente da

Repuhlica" (Avante. 20 de Maio [sublinhado nosso]).

A tendencia Spartaquista nao engana os militantes

Portugueses pretendendo que os estalinistas estao ("apesar

de s. propnos") lutando pela independencia da classe

ooeraria em relacao a burguesia. Os representantes

Portugueses do "Comite Internac.onal de Healy. a Liga

n,ra a ConstrucSo do Partido Rcvolucionano (LCPR),

nolo contrano. nas eleicoes legislates de Abnl apelaram

ao voto nos candidates do PCP, e dizem agora que,

"II m voto operario massivo contra essas candidaturas

rEanes e A/e\edo] sera um tremendo golpe para essa

conspiracao reaccionaria. A apresentacao de um candida-

te civil do PCP. Octavio Pato. abre perspectives para um

tal voto." .

I anguania Operaria. 19 de Maio

lsto e um obscurecimento inadulterado ao servico da sua

capitulacao centrista. O PCP declara expressamente, e o

grosso dos trabalhadores Portugueses esta disso bem

consciente. que Octavio Pato nao se candidata contra os

generais mas a favor deles.

O dever dos trotskistas revolucionarios e expor o

colaboracionismo de classe que esta candidatura represen-

ta. e nao pretender que ela de alguma forma representa

uma ruptura com as forcas armadas. £ esta a posicao da

tendencia Spartaquista internacional, a qual proclama

decididamente que nenhum dos candidatos as eleicoes

presidenciais portuguesas—nem o general, o almirante, o

ex-general nem o seu aguadeiro estalinista— pode servir

como veiculo para registar um voto pela independencia

proletariat

Confrontado pela Spartacist League

Director do Republica defende

o fura-greves Carvalho

—de Workers Vanguard No. 1 1 3, 1 1 de Junho de
1975

Num concorrido comicio realizado em 5 de Junho em
Nova York. Alexandre Oliveira. antigo director do defunto

diario de esquerda Republica. defendeu o "poder popular"

e a alianca com os "oficiais revolucionarios" do Movimen-

to das Forcas Armadas. O acontecimento teve um certo

caracter saudosistico, com posters da "Alianca Povo-

M FA" do ano passado bem em destaque e um documenta-

rio politico ( Viva Portugal) que terminava com as eleicoes

de Abril de I975. O sentido da mensagem de Alexandre

Oliveira era que. apesar dos recuos. nem tudo estaria

perdido em Portugal, sendo para os liberais e radicais ali

reunidos um dever auxiliar o semanario Gazeta .da

Semana. sucessor do Repuhlica.

O filme. ultra-longo. realizado por tres reporteresdaTV

alema. e essencialmente uma apologia a ala esquerda do
MFA. qual sofreu profundas depuracoes apos o golpe dos

oficiais direitistas em 25 de Novembro ultimo. Noentanto,

I iva Portugal mostra, com uma profundidadedramaticae

reveladora, um acontecimento da maior relevancia: a

tentativa de putsch spinolista de 1 1 de Marco de 1975.

Correndo de um lado para o outro a medida que os para-

quedistas se aproximavam do Regimento de Artilharia

Ligeira No. I, reporteres da TV portuguesa captaram a

\imagem da incrivel confuso que rodeou este mal-preparado

golpe (bem como a maior parte dos acontecimentos

determinantes dos ultimos dois anos, dominados por

conlrontos nem sempre muito claros dentro do corpo de

oficiais). A determinada altura o sub-comandante dos

"paras", a quern perguntaram o que se estava passando,

respondeu: "Bem, francamente nao sei".

Depois que o comandante dos para-quedistas desiste de

electuar o ataque. registam-se dramaticas cenas de

confraternizacao entre os soldados de ambos os lados. Mas
o episodio politicamente mais significativo foi o das

negociacoes para obter treguas. O oficial de esquerda Dinis

de Almeida, do RAL-I, esboca a hierarquia do mando,
logrando convencer o chefe dos para-quedistas de que tudo

se podera resolver apelando para os seus superiores, o

comandante do COPCON general Otelo Saraiva de

Carvalho e o presidente Francisco da Costa Gomes.
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Dcsde a "revolucao dos cravos" de Abril de 1974. nem
mesmo os "oficiais socialistas" mais a esquerda romperam
com a hierarquia militar. A I I de Marco o comandante dos

para-quedistas capitulou perante Dinis de Almeida porque
Otelo Saraiva de Carvalho estava "por cima": oito meses
depois, a 25 de Novembro, foi Dims de Almeida que se

submeteu aos reaccionarios. porque Carvalho abandonou

Otelo Saraiva de Carvalho Mintani

os seus seguidores para se colocar ao lado de Costa Gomes.
O exercito nunca se dividiu segundo linhas de classe—que

colocariam os soldados sob a direccao dos trabalhadores—

mas sim segundo as clivagens dentro do proprio corpo de

oficiais. Este e um facto essencial que explica a facilidade

com que algumas centenas de comandos conseguiram

neutralizar todos os "regimentos vermelhos" de Lisboa

num espaco de poucas horas.

So durante o debate que se seguiu ao filme e que as

verdadeiras questoes politicas vieram ao de cima, atraves

das interveners de aderentes da Spartacist League (SI
|

dos E.U.A. Jan Norden. director de Workers Vanguard
(organ da SL) desafiou Alexandre Oliveira a defender a

tomada do Repuhlica pelos tipogralos em 1975. Relenndo
que a Spartacist League defendeu os tipogralos contra a

repressao governamental, Norden chamou a atencao para

o facto de que essa tentativa de silenciar o director (do PS)

do jornal, resultava na censura pelo estado burgues.

Norden perguntou entao:

"Como podem defender, tanto no Repuhlica como agora
na Gazeta. o ex-general Carvalho. que e um oficial do
exercito burgu£s e nunca rompeu com ele, e que agora
\ oces estao apoiando para presidente? fanes e o candidato
do 25 dc Novembro, e \ oces estao apoiando o homem que

levou ao 25 de Novembro."

Oliveira evitou a questao de Carvalho e negou que os

trabalhadores do Repuhlica contassem com os militares.

Lies estavam. disse ele. "construindo uma legalidade

rcvolucionaria e.nao era imposta pelo Conselho da
Revolucao ou por quern quer que fosse". Pretendendo que
tudo o que os trabalhadores pediam ao governo era que
este os deixassc publicar um jornal. decidir de sua
orientacao e "defender o movimento do poder popular".

Oliveira argumentou: "Isso faz parte da ligacao entre os

oliciais revolucionarios. os soldados revolucionarios e o
povo.. .

." Nao deu explicacao, contudo. para a facilidade

com que o "Conselho da Revolucao" dos generais encerrou
o Repuhlica em Dezembro ultimo (o director militar

renunciou e o jornal foi devolvido a seus donos).
Alguns minutos mais tarde um segundo militante da SL

pergou de novo no tema. "Nao e verdade", perguntou ele,

"que as tropas de Carvalho foram utilizadas para reprimir

a grevedosTAPfemSetembrode 1974] e nao e igualmente
verdade que durante a revolta dos quarteis de 25 de
Novembro ele apareceu na TV com Costa Gomes, que
exigia o desencadear da repressao?. . . Nao e verdade que o
apoio dado aos oficiais de esquerda preparou o palco para
o golpe de 25 de Novembro porque os soldados nao
romperam com os seus oficiais burgueses . . . e assim abriu o
caminho para a subida de Eanes ao poder'.'"

O moderador procurou desviar a questao "resumindo":
"Na essencia ele esta perguntando 'se nao e verdade que'

diversas forcas apoiaram Otelo, a quern a Spartacist

League aparentemente se opoe"; e noutra altura tentou

impedir Oliveira de responder (o que este nao permitiu).

Mas as primeiras palavras do ex-director do Republica
loram tremendamente eloquentes a respeito das ilusoes do
"movimento do poder popular" em Carvalho e nos outros
"oficiais revolucionarios": "Otelo nao deve ser eternamente
condenado por reprimir a greve dos TAP." Quando. do
meio da assistencia. um militante retorquiu. "Mas depois

do Chile como podem continuar a ter confianca nos

militares?" Oliveira respondeu: "Eu nao tenho confianca
nos militares— E confianca nesta e naquela coisa

concretas. neste e naquele homen. nos oficiais do RALIS,
nos oficiais do COPCON." Como se queria demonstrar.
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Eleito presidente o general "da lei e da ordem"

PC em apuros nas eleipdes

portuguesas
-de Workers Vanguard No. 116, 2 de Julho de

1976

Nota da redaccao: Este artigofoi escrito antes das eleipdes

presidenciais de 27 de Junho, nas quais o chefe do estado

maior Jo exercito. general Eanes, foi eleito com 61 por

cento (Am votOS. Dos restanies candidatos, o major

Carvalho teve 17 por cento, o almiranle Azevedo foi o

lerceiro com 14 por cento e o candidato do Partido

Comunista, Octavio Pato, foi o menos votado, commenos
de 8 por cento.

25 DE JUNHO— Embora as proximas eleicoes presiden-

ciais portuguesas nao tenhamconseguidodespertargrande

interesse por parte da populacao, agitaram consideravel-

mente a esquerda. O Partido Comunista (PCP), em
especial, esta apavorado com a quase total ausencia de

reaccao (mesmo em suas proprias fileiras) a apresentacao

do seu candidato, que se arrasta miseravelmente no ultimo

posto das sondagens a opiniao publica. Entretanto. a

maior parte dos grupos a esquerda do PCP abandonou
qualquer simulacro de independencia de classe apoiando
semlmente a campanha do major Otelo Saraiva de
Carvalho. antigo comandante das forcas de seguranca do
COPCON.
De acordo com as reportagens. o candidato que menos

entusiasmo provocou foi o chefe do estado maior do
exercito, general Antonio Ramalho Eanes. geralmente
considerado vencedor antecipado. Embora apoiado pelo

Partido Socialista (PS), Partido Popular Democratico
(PPD). Centro Democratico Social (CDS) e varios

partidos menores (incluindo os maoistas MRPP e PCP-
ML) -forcas que em conjunto totalizaram 77 por cento
dos votos nas Jegislativas de Abril—as reunioes e comicios
da campanha de Eanes tern sido muito poucoconcorridos,
e tantoo PScomoo PPD levaram menos de 10.000 pessoas
ao Campo Pequeno em Lisboa. Alem disso, pelo menos
uma organizacao local do PS de certa importance
(Aveiro) recusou o seu apoio ao cerebro do golpe dos
oficiais direitistas de 25 de Novembro.

As razoes da perturbacao da esquerda pcrante a
candidatura de Eanes saltam a vista. Escolhido pelos altos

comandos militares como o "homem forte" mais apto para
"estabili/ar a democracia". isto e, reorganizar o exercito e
mametar o movimento operario. as suas ligacoes com o
urulento anti-comumsta general Antonio de Spinola sao
bem conhecidas. De facto, rumores indicam que o antigo
presidente— e dirigente do ultra-dircitista Movimento
Democratico de I ibertacao de Portugal (MDLP). por sua
VC7 ligado ao lascista Exercito de Libertacao Portugues

Informations Ouvrieres

(ELP)— podera regressar ao pais na sequencia de uma
vitoria de Eanes.

Alem disso. foi recentemente revelado que ocunhadode
Eanes era urn dos pilotos que atacaram o esquerdista RAL-
I durante o putsch spinolista de Marco de 1975 {Times,
[Londres], 28 de Maio).

Tendo os partidos operarios (em primeiro lugar o PCP

e

o PS) obtido mais de 50 por cento dos votos em Abril.
tanes absteve-se de acender o furor anti-comunista ja que
isso lhe podena custar muitos votos socialistas. Mas os seus
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patrocinadores burgueses acomodaram-se e os I.I \

deram o seu aval na forma de uma recente rcmcssa dc
cquipamento militar avancado (veiculos blindados e

tanques M-4S) destinada a equipar uma "brigada de
mtervencao" de elite. Enquanto que o manifesto eleitoral
do comandante do exercito utiliza uma Iraseologia
vagamente "progressista". o slogan dc sua campanha.
"liberdade em seguranca". e uma inconlundivel chamada a

"lei e ordem" capitalistas. Eanes ameaca sinistramente a
esquerda que "nao consiga colaborar num processo de
transformacao da maneira que lhe pertence. . . tera de ser

reprimida" (em Expresso. 19 de Junho).

Outra indicacao do "interesse" que os principais poderes
imperialistas dispensam as eleicoes presidenciais portugue-
sas e dada pelos candidos comentarios do candidato ao
segundo lugar e actual primeiro-ministro, almirante Jose
Pinheiro de Azevedo. Quando urn reporter da Associated
Press lhe perguntou sc o Partido Comunista podcria
participar nem futuro governo (o PCP detem actualmente
uma pasta ministerial, mas Eanes disse que chamaria o PS
a formar urn governo minoritario exclusivo). o "almirante
sem medo" respondeu docilmente:

"Isso depende da politica americana. A decisao esta na
America... isso nao c dependencia nenhuma da minha
parte . . .

.
tenho os pes no chao e hoje nao ha independen-

cias totais ha aliangas de compromissos."

Pinheiro de Azevedo nao so e franco a respeito das
ordens vindas de Washington, oa tambem livre expressao a
sua hostilidade em relacao a classe operaria. Quando no
Outono passado os trabalhadores da construcao civil

entraram em greve pelo aumento de salarios e a certa altura
cercaram o palacio presidencial durante dois dias. ele

mandou-os a "bardamerda". Ainda que ele procure
apresentar-se como uma alternativa "progressista" ao
chefe do estado maior do exercito, o "Sexto Governo" de
Azevedo procurou repetidamente o confronto com a
"esquerda militar", o qual veio a ocorrer em 25 de
Novembro, trazendo consigo a ascencao de Eanes.

"Urn guia e um amigo para todos os
Portugueses"

O trunfo nas eleicoes portuguesas e o major Carvalho,
que fa/ a sua campanha como o "candidato do 25 de Abril"
(ele comandou o golpe que derrubou a ditadura dc
Caetano. ha dois anos). De novo na ribalta apos ter sido

preso (e despromovido) a seguir aos acontecimentos de 25

de Novembro. o major auto-proclamou-se "Robin dos
Bosques"—o ano passado era "o Fidel Castro da
Europa"—e atraiu impressionantes multidoes com uma
campanha de estilo ardente e romantico.

Quando partiu para o norte no dia seguinte ao anuncio
de sua candidatura, um comboio especial ornamentado
com bandeiras vermelhas foi saudado na gare do Porto por
uma multidao estimada entrc 70.000 e 100.000 pessoas. a

maior manifestacao esquerdista de sempre no norte. E na
militante cintura industrial ao sul do Tejo, operarios dos
estaleiros da Setenave e Lisnave votaram massivamente
apoiar o major Carvalho para Presidente, a despeito da
oposicao dc comissdes de trabalhadores dominadas pelo

PCP.
Mas entre a aparencia e a realidade da campanha de

Otelo de Carvalho vai uma grande distancia. O arqui-

proponente de uma "alianca Povo-MFA" servc-se de

Iraseologia esquerdista apenas para amarrar os trabalha-
dores combativos ao sen inimigo declasse, e em especial ao
corpo dc oficiais burgues. () antigo comandante do
COPCON rotula a sua candidatura dc "nao-parhdana" e

realirma o seu empenho em preservar a disciplina c
unidade do exercito capitalista ("ao servico do povo",
claro).

O programa de Carvalho (Revolucao. 10 de lunho)
delende o "direito a greve, direito sagrado dos trabalha-
dores" e prometc "jamais permiti[r] que a repressao se

abata sobre os trabalhadores"; nao menciona no cntanto o
facto de terem sido as tropas do COPCON a quebrai a

greve dos mecanicos da TAP em Setembro de 1974. Da
mesma forma, delende a "liberdade de expressao" mas
passa convenientemente por cima da ocupacao das
estacoes de radio e televisao pelas tropas do COPCON em
Setembro ultimo, numa jogada do Sexto Governo para
alastar osjornalistasdeesquerdados meiosde informacao
A lista de contradicoes e interminavel: o programa do

major di/ que este se compromete a garantira organizacao
sindical "independente do Estado" mais uma vc/ conve-
nientemente esquccendo que as suas forcas de seguranca
destituiram dirigentes do Sindicato dos Quimieos
dominado por maoistas em Abril dc 1975. Quanto a

declaragao de que. se fosse eleito. "nao admitir quaisquer
tcntativas para lazer pagar as classes trabalhadoras a crise

cconomica capitalista", nao so cai por terra cm face das
accoes dc Carvalho no Verao passado quando conclamou
os trabalhadores a "ganhar a batalha da producer e do
lamoso documento do COPCON apoiando o programa de
austendade do ministro Vasco Goncalves: como esta

tambem cm linear contradicao com as suas proprias

palavras durante a campanha. Numa entrev ista publicada
no Expresso (25 de Junho). o major do "poder popular"
fala das medidas economicas "inevitavelmentc impopu-
lares" do proximo governo.

A campanha de Otelo de Carvalho esta chcia de
absurdos. que sao de resto a marca registada deste

demagogo de duas caras. A determinada altura anunciou
que seria "um guia e um amigo para todos os Portugueses"
e depois observou (aparentemente sem pestanejar): "sirito

que comeco a tornar-me intransigente na d Mesa da justica

social"! O seu programa economico consiste em "dar
prioridade a agncultura" num pais que se encontra ja

parcialmente industrializado. Mas enquanto esquerdistas
ingenuos aclamavam o "candidato do 25 de \brir.

Carvalho recusava atacar frontalmente o spinolista Eanes
("um militar de valor") e deixava saber que nomearia o
dirigente socialista Mario Soarcs ("um portugues patrio-

ta") para formar governo. Acontece que Soares e

precisamente o eleito. tanto de Eanes como dc Azevedo,
para esse cargo!

O Partido Comunista em apuros

Se c inegavel que votar no general, no almirante on no
major e votar na burguesia. e igualmentc verdade. como
explicamosem nosso ultimo artigo ("Candidato das forcas
armadas ameaca os trabalhadores Portugueses". HI No.
1 1 2, 4 de Junho), que nem mesmo a candidatura do Partido
Comunista representa uma ruptura com os capitalistas.

Mais exactamente. representa uma tentativa do PCP de
evitar hostilizar Eanes. isto numa situacao em que se ve
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constrangido a nao apoiar abertamente o Bonaparte

direitista sob pena de perder o controle da sua base

operaria. Mas nem urn candidato do partido suscitou o

entusiasmo dos simpatizantes comunistas, e os dingentes

do PCP temem obter menos de metade dos votos que lhes

foram concedidos nas legislates de Abril ( 1 4 por cento do

total).

Apesar de protestarem que (ao contrario de Soares) nao

sao eleitoralistas. as cupulas do PCP estao suando frio ante

a perspectiva de uma derrota nas urnas. O partido nao tern

chance alguma de ganhar postos ministeriais e as suas

fileiras estao mergulhadas na confusao. Este estado de

panico era evidenciado pela primeira paginadaedicaode9

de Junho do Avante. Um comunicado proclamava

imperiosamente:

"A complexa situacao que rodeia as eleicoes para a

Presidencia da Republica exige da parte de todos os

militantes e simpatizantes do Partido um \ igoroso estorco

para a divulgacao da onentacao do PCP...

"O estudo e discussao dos materials do Partido e uma

tarela imperiosa! Cada militante deve procurer, atraves

dos documentos e proclamacoes do Partido. dos discursOS

dos camaradas da direccao documentar-se para que. nos

seus locaisdetrabalho, no conviviode todos osdias.possa

esclarecer duvidas que surjam..."

E depois a ordem marcial: "Votemos em massa no

camarado Octavio Pato!" Quando um partido estahmsta

se ve reduzido a exortar publicamente os seus membros a

votar no candidato do partido, podemos ter a certeza que

esta em muito graves apuros!

"Caso Arlete"

A construcao de um partido trotskista baseado num

claro programa de independencia de classe, rompendo com

todas as alas da burguesia. ai inclusos os oliciais de

palavreado esquerdista. seria o elemento capa/ de alterar

prolundamente o rumo dos acontecimentos politicos em

Portugal. Uma grande parte do apoio de Carvalho vem de

trabalhadores desiludidos com o patrocinio declarado do

Partido Socialista e a covarde capitulacao do Partido

Comunista face a Eanes. por tras de cujos oculos escuros se

oculta um monoculo. Um candidato apelando a ruptura

com a colaboracao de classe do PS e do PC. nao

depositando confianca no exercito capitalista, pela

unilicacao das comissoes de trabalhadores numa assem-

bleia nacional dos trabalhadores. poderia apontar o

caminho para qucbrar circulo vicioso da "cstabili/acao

da democracia parlamentar" oposta ao "poder popular"

controlado pelos militares.

Ao longo de todo o ano passado. as duas principals

organiza(;6es ostensivamente trotskistas em Portugal.

ambas alinhadas com o mal chamado Secrctanado

"Unificado" da Quarta Internacional (SU). andaram a

reboque do PC e do PS. No Outono passado a LCI (I iga

Comunista Intcrnacionalista. alinhada com a maiona

centrista do SU. liderada por Ernest Mandel) entrou na

"Frente de Unidade Revolucionaria*' (EUR), a qual

apoiava o Quinto governo, de I rente popular, de Vasco

Goncalves e incluia inicialmente o Partido Comunista. Ao
mesmo tempo, enquanto o Partido Socialista actuava

como ponta de lanca duma reaccionaria movimentacao

anti-comumsta. PR I (Partido Revolucionario dos

1 rabalhadores. alinhado com a mmoria relormista do SI I,

e. nos ultimos meses. especificamentc com o PS I

argentino) lancava inacreditavelmente a palavra dc ordem

de governo Soares.

Todavia nas eleicoes presidents, nem o PC nem o PS

apresentaram de inicio um candidato (a candidatura de

Pato foi o resultado da incapacidade do PCP encont rar um

eeneral que pudesse apoiar) e assim, sem ningucm de quern

seguir na cauda. a LCI e o PRT deed.ram lancar um

candidato conjunto. Isso se intcgra tambcm nas intermi-

tentes discussdes sobre a "unidade" levadas a cabo pelos

dois grupos simpati/antes do SU.

A sua escolha recaiu numa tal de Arlete Vieira da Silva.

cuja fotografia foi publieada em panlletos precedendo o

seguintetitulo: "Arlete, Uma Mulher. Uma I rabalhadora.

Uma Revolucionaria". Um resumo biograflCO proclamava

que ela havia sido militante do PCP durante I o anos tendo

sofrido cinco prisoes. uma das quais por mais de tres anos.

Uma nota no orgao internacional do SU. Inprecorffl de

Maio) entrava em detalhes da tortura ("as marcas podem

ainda ser vistas em seus pulsos quebrados"). Na sequfcneia

do derrube de Caetano. di/ia. ela demitira-sc do PCP cm

desacordo com as praticas de lura-grcves c a colaboracao

de classe dos estalinistas

No entanto. trcs semanas ap6s o lancamento da

candidata da LCI PR I , depots que as necessarias 7 500

assinaturas foram recolhidas c na \cspcra do prazo-limiU

para a entrega. ambo& os grupos retiraram-lhe repentma-

menteoseu apoio. Quesepassou? I udoaqueosleitoresdo

jornal do PRT Combate Socialista {- de Junho) tiveram

direito como explicac&o foi uma hist6ria nas paginas

interiorescom o laconico tftulo "De'lXOU dccxistir a unica

candidatura de independencia declasse!" \ unica resposta

que ai se encontrana as "muitas interrogates [que] se

terao feito" sobre repentino recuo SCrifl uma referenda a

presuntos comunicados sobre BSSUntO, que nao apare-

cem. "Arlete Vieira da Silva tmha-nos foi nee ido dados que

nao eram verdadciros sobre o sen passado politico" uV.

'"nao garantmdo. desta forma, a idoncidadc politica C

moral que um partido revoluc ionario icm de exigii para

apoiar uma candidatura de classe

Poucos dias antes, a LCI haua ictnado o sen apoio a

"Arlete" dizendo que esta "nao tern nem passado nem as

condicoes mmimas que Ihe permitam sei a intransigente

delcnsora de um programa de unui.idc e nuiepeiuli ik i.i do

movimento operario*' Censurando sobretudo o PR I (que

ja a incluira nas listas para as eleicoes pai lameiiiaies de

\hnl). a I CI admiliu tmtidainciitc que so demasiado laole

investigara o que estava poi tras de sua "candidata

revolucionaria*' I tambcm nao disse nada sobre o que

descobnra [Luia Proletdria, 2 de lunho)

A imprensa burguesa foi ma is explicit a O txpresso (29

dc Maio) noticiava tei sabido pelo I* K I que inqueritos

reali/ados nao evidciu laiam prova aleuma ile que .i SU8

candidata houvesse alumna \e/ sido piesa pOI motlVOS

politicos. De i acto o unico proceso contra Vrtetc Vicira da

Silva loi para respondci poi "lalta de pagamento c desvio

devarios electrodomesticos**!! I m Franca o diario Rougf
(M) de Maio). |omal da I iguc ( ommumste Rcvolul

naire (1 CR). perguntava na primeira pagina se '* VrlClC

seria uma "Mitomana OU provocadoraT
Niodispomosde informacSesque nospermltamdi/ci se

o "caso \Mete" Um como a LCI e o PR1 sugcrcm uma

provocacao estalinista 1 ecu., que o P< P so basiante

tardeveioa lumecomqualquei informacjtoque pudesse tei

sobre o caracter duvidoSO de um antigO membi>' (CUJO
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m.inclo supostamente milita no Partido Comunista). ao

mesmo tempo que cspalhava rumorcs. Alem do mais

Cunhal &. Cia. estao ja sem duvida tentando utili/iir cstc

incidente para espalhar a sua habitual caluma dc que os

trotskistas sao prov ocadorcs. Porem. que este caso

definitivamente p5e a nu 6 que no scu caudismo congenito

em relacao aos reform istas. os liquidadorcs pablistas

demonstram uma ausencia fundamental de sericdadc

politica que os leva a agarrar-se a uma desconhecida como
candidata a presidencia apenas porque ela poderia ser\ir

como chamari/ dc tipo publicitario para atrair votos

comunistas. \cles. as glandulas salivares sao mais lories

que o cerebro. c c e\ idente que ao aprescntar Arlete Vicira

da Silva nas eleicoes. I CI e PR I nao sentiram o mimmo
impulso de dar as massas trabalhadores uma direccao

seria.

Nenhum apoio ao Scheidemann portugues!

Mas o lalhango dos lalst>s trotskistas do SU em
proporcionar uma direccao politica estende-se bem para

alem da personalidade da sua ex-candidata. Ainda que a

LCI e o PRT tivessem apresentado uma personalidade

aceitavel com mesmo programa politico que Vieira da

Silva, essa nao seria uma candidatura de independencia da

classe operaria. Os trotskistas nao poderiam terapeladoao

voto no candidato da LCI PRT.
Formalmentc a campanha de Vieira da Sil\a opunha-se

as I rentes populares. exigmdo do PCPe PS que rasgassem

o pacto anti-operario asscgurando o controle militar da

vida politico portuguesa. Uma ambiguidade importante foi

mtrodu/ida pela inclusao. no acordo LCI PRT. do apelo a

"todas as organizacoes do movimento operario e particu-

larmcnte ao PS e ao PCP para que seja apresentada uma
candidatura operaria unica as eleicoes presidenciais". e a

propostade retiraro "candidato trotskista" em la\orde um
candidato PS PCP. Dado que tanto os comunistas como
os socialistas estao no Sexto Governo de frente popular,

apoiam o pacto Forcas Armadas Partidos e se subordi-

nam aos militares burguescs. esta proposta poderia

signilicar apoiar um "candidato operario" de uma Irente

popular Porem. quando o PCP lancou a candidatura de

Octauo Pato. a I CI e o PR I manti\ eram o scu candidato.

O PR I escreveu:

"Que os dois ^ramies partidos operanos apresentem um
candidate civil snu.iiisi.i ou comunista >•• uma condicio

necessaria mas nflo suficiente seriam precisas s61idas

garantias dc complete mdependencid face >ios generais e

capitalistas par;i que os trabalhadores pudessem ap»>iar

esse candidato Ora .< candidatura de Octivio Pato as

unicas garantias que da sao precisamente .i^ garantias

itners.is de coi.ihoi.it com os generais e dc apoiai o

piesidenie milii.u que lor eleitO

<
i mtbate ^••< iaiista - 1 de Maio

Mas houve um OUtro lacti>r que loi decisis o cm afastai .i

possibilidade dedarapoiocriticoa candidatura PR 1 I CI

a declaracao de que "o candidato compromete-se. em caso

de elcicao. a eiK.uiee.n o scckLuio geral di> PS Mario

Soares . a constituii um governo apoiado numa

maioria parlamentar de esquerda " t omo podem estes

pretens t >s trotskistas propor i> mesmo governo que

Carvalho, Kzevedo "'/ / ones'}

Quando das eleicoes par lamenlares o PR I le/ \anas

declaracdes argumentando que a propaganda de so.nes

p.u um "governo sdzinho do PST era uma concessit) as

bases operanas quedesejavam veroseu partido so/mho no

podcr. nao compromctido com o inimigo de classe. Nada
poderia estar mais longe da verdade.

A argumentaeao de Soares ao apresentar a rcivindicacao

de um regime mmoritario PS basea\a-se no facto de OS seis

governos dc coligacao terem sido todos instaveis e

incapa/es de actuardecididamente nosentidode"estabiliz-

ar a democracia". Um governo PS como um presidente

militar lorte (Eanes). dizia ele. poderia cumpriresta tarefa.

Mas que significa "estabilizar" a democracia burguesa

em Portugal, onde nao existe tradicao de democracia
parlamentar? Nao significa defender um parlamento eleito

contra o bonapartismo militar. Pelo contrario. signilica

delender uma assembleia legislative fantasma. cuja unica

base de poder e o corpo de oliciais. contra " poderes

paralelos" tais como as comissoes de trabalhadores. E isto

quer dizer. como Soares inequivocamente declarou

quando da inauguragao do Sexto Governo em Setembro
passado. esmagar quaisquer embrioes de duplo poder.

dissolver as comissoes de trabalhadores e de moradores.

eliminar qualquer tentative de controle operario. desarmar

milicias operarias e varrer os restos da "esquerda militar".

E isso que signilica a palavra de ordem PRT LCI de um
"governo Soares"!

Mario Soares quer desempenhar o papel de Scheide-

mann ao esmagar a revolucao alema em 1918-19. Em suas

entrevistas com Dominique Pouchin {Ponu^al: Quelle

Revolution'), o dingente do PS sugere que a Alemanha de

depois da Primeira Guerra Mundial e uma analogia mais

adequada ao Portugal de hoje do que a Espanha dos anos

l9.M)ouoChilede 1970-73. Eis por que o Partido Socialista

esta desejoso de apoiar um spinolista conv icto como Eanes

para presidente. O comentario de Soares de que combate-

na ao ladodo ELP contra a "ditadura comunista" [ibid.)£

um indicative disso mesmo.

A LCI e especialmente o PRT fetichizam a "frente unica

operaria". algo semelhante ao que faz a OCI francesa com a

sua concepcao anti-leninista de uma "frente unica

estrategica". (Os simpati/antes Portugueses da OCI foram

alias os pnmeiros a lancar a palav ra de ordem de governo

So. i res i Mas a situagao que se vive presentemente em
Portugal e bem diferente da Alemanha em 1931-33.

quando os Social Democratas e Comunistas (de maneiras

dilerentes) uipuularam perante os fascistas. Quando um
partido "socialista" esta encabecando uma movimentagao

COntra-revolucionaria, os marxistas devem apelar para

oposicao intransigente aos seus candidato^

Podenamos perguntar. se Rosa Luxemburg se tivesse

candidatado a presidencia na Alemanha do final del9IM.

ter-se-ia compromctido a indicar Scheidemann (o

primeiro-ministro do SPI) que tenlou. com sucesso.

subordinar os conselhos operanos nascentes ao estado-

maioi mililai atraves de apelos a demtK-racia parlamentar!

para Ivuuiar governo se losse eleita ? ComO a hislona

mostrOU. por meio do assassinato de Rosa Luxemburg e

kail I icbkneeht com a coimcncia do regime de Scheide-

mann. uma tal BCtuacio teria sid^i lalal. naoso para a classe

Operaria mas particularmente para aqueles rev olucionanos

ci>nlessi>s que declaram opor-sc a politica de colaboracao

dc classe dos relormistas

I o que disse Rosa luxemburg' Na dcclaracav>

programatica <So Partido Comunista Alemao "Que quer o

SpartacUSbundT. escreveu O Spartacusbund recusa
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participar no poder governamental com a burguesia. com

os Ebert/Scheidemann, porque ve numa cooperacao deste

genero uma traiao aos principios do socialismo, o reforco

da contra-revolucao e uma paralisacao da revolucao.' A

reivindicacao de urn governo Soares (Scheidcmann) nao

auxilia hoje os trabalhadores a romper com a burguesia;

em vez disso propara o caminho para o termino sangrento

da situacao pre-revolucionaria que existiu em Portugal

desde Maio de 1974.

Patinhos no pantano do oportunismo

O periodo eleitoral de Junho confirmou amplamente

que a candidatura PRT/LCI nao era uma de oposigao

firme "aos capitalistas e generais". Na edicao seguinte de

Combate Socialista (2 de Junho) depois de afirmar que as

unicas garantias dadas pelo candidato do PCP eram de que

colaboraria com os generais, o PRT proclamava que os

militantes operarios deveriam dar o seu voto a Octavio

Pato. Vai mesmo ao ponto de admitir, que "agora...

e

impossivel votar por qualquer candidato que concorra

contra OS generais. porque. esse candidato naocxiste". A
melhor cxprcssao da lalcncia desta politica i talvez o

subtitulo do mesmo artigo: "Urn Jogo com I odasasCartas

Viciadas". O PRT tern uma mao politicamentc vazia ea sua

palavra de ordem de "expressar o sen reptidio
i

principal candidatura militar" lanes, votando em Pato

abre a porta a toda a especie de politicas do w
mal menor

mcluindo volar numa frente popular (coma a < oligatfo dc

A/lende no Chile) contra a direita reat i ionaria

A LCI tambem apelou ao voto cm Pato, tal como todas

l( s outras organizacSes portuguesas que se re« lamam do

trotskismo. incluindoos simpatizantes da OC1 (CLMRP),
os Healys (LCPR) e um grupo de simpatizantes do

Socialist Workers Pails ameneano que loi esie ano

expulso do PR I So a tendfcncia Spartaquista alertou para

que nem general "de oculos escuros". o almirante 'sem

medo". o major "Robin dos Bosques", nem o sen cSo de

trela estalinista permitem registrar um voto pela indepen-

dence da classe operdria.
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